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  287-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:02:11. (  والبيان المجاھد مجلة على الك�م تتمة - 1

  ) 00:03:13. (  أفغانستان في المجاھدين إلى نصيحة - 2

  ) 00:12:30(  ؟. عليه ا=نتخاب تجوز وھل ؟. البرلمانية ا:نتخابات في نفسه يرشح أن للمسلم يجوز ھل - 3

  ) 00:26:09(  ؟ ا:نتخابات في اEفراد لبعض الدعاية من المطابع أصحاب بعض يفعله ما حكم ما - 4

 وبيان الحرب في الجرحى بتضميد قامت القديم العھد في المرأة بأن احتجاجاً  السياسية لمجالسا في المرأة ترشيح حكم ما - 5

  ) 00:31:15(  ؟.إس�مياً  نظاماً  ليس ا:نتخاب نظام أن الشيخ

  ) 00:44:24(  ؟.الكفر ب�د في ا=قامة حكم ما - 6

 مع ؟. آحادھم أو الراشدين الخلفاء مجموع سنة المراد ھل و الحديث)  الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم(  حديث شرح - 7

  ) 00:49:46. (  وغيره الحج في عنه هللا رضي عمر اجتھادات من شيء بيان
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

باملناسبة شيخنا جملة ااهد ما فيها الذي يكتب هلا دائما لكنها وإمنا هي تستكتب العلماء وبعض  :السائل 

  د خاصة وجملة البيان كذلك باملناسبة ؟الدعاة وبعض السلفيني ، فما رأيكم  يعين يف الة بعمومها جملة ااه

ما فيه عندي يعين فكرة ألن احلقيقة جملة ااهد صار هلا أشهر ما عم أشوفها ، أنا جاءين بعد األعداد  :الشيخ 

.  

  .أنا سأحضرها لك  :السائل 

  .ما أدري انقطعت بسبب اخلالف الذي وقع  :الشيخ 

  . ممكن  :السائل 

  . ...وال ال تزال  :الشيخ 

  . كان خطأ كبري يف التوزيع   :السائل 



  .وكذلك جملة البيان ما جتيين ، وجملة اجلهاد هي اليت تأتيين تقريبا اتباعا  :الشيخ 

  .سبحان اهللا  :السائل 

  

  .طيب اآلن نكتفي ذا القدر  :الشيخ 

  طيب نصيحة أخرية بس يا شيخ ؟ :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

اهدين األفغان وللقادة منهم وإلخواننا العرب هناك يف أفغانستان ، هذه يعين نصيحة تقدمها للمج :السائل 

  .مهمة أسأل اهللا أن يعينك عليها 

واهللا الذي ميكنين يف هذه الساعة أن أقدمه إىل إخواننا هناك مجيعا أن ال يتنازعوا وأن االختالف بني  :الشيخ 

منه ألن اهللا عز وجل حلكمة ما قدر ذلك كما قال تعاىل  األفراد هو كاالختالف بني اجلماعات أمر طبيعي البد

، وكلنا يعلم أن  ))ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك (( : 

الصحابة رضي اهللا عنهم الذين أثىن ربنا عليهم يف القرآن الكرمي ونبينا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أحاديث كثرية  

وحنو ذلك مع هذا الثناء العاطر كانوا خمتلفني  ) ...خير الناس قرني ( وكمثل  ) ...أكرموا أصحابي ( كمثل 

يف كثري من آراءهم وأفكارهم ؛ ولكّن هذا االختالف ما أّدى م إىل أن يتنازعوا ؛ ألن التنازع يؤدي إىل الفشل 

نستان أن يطرق أرضها بعض املسلمني العرب وهلم بنص اآلية الكرمية ؛ فلهذا وقد اقتضت مصلحة اجلهاد يف أفغا

أفكارهم وهلم عادام وقد خيتلفون يف هذا وذاك مع األفغانيني كثريا أم قليال ولذلك فال ينبغي إذا وجد شيء من 

االختالف الفكري أو األخالقي أن يكون ذلك مدعاة لتفريق الكلمة ومتزيق الصفوف اليت جيب أن تكون 

داء الذين اجتمع املسلمون هؤالء مجيعا من عرب وأفغان على مقاتلتهم وإخراجهم عن مرصوصة جتاه األع

أرضهم، ينبغي أن ال خيتلفوا وأن ال يتنازعوا حىت يتمكنوا من القضاء على عدوهم ؛ وأنا أعرف أن البعد كبري 

عض األفراد منحرفني جدا بني األفغانيني كشعب مسلم وبني العرب كشعب مسلم أيضا ؛ ألن العرب ولو كانوا كب

يف بعض النواحي عن الكتاب والسنة ولكن مع ذلك يكونون أقرب إىل الكتاب والسنة من األعاجم وبناء على 

هذا الواقع الذي يكون خريا من واقع األفغان على األفغانيني أن يرحبوا بوجودهم يف أرضهم وأن يشكروهم حينما 

قد يرون منهم من خمالفات ملذهبهم ؛ ألن مذهبهم جيب أن  جاءوا ليساعدوهم على عدوهم وأن يتحملوا ما

يعلموا هذه احلقيقة ألن مذهبهم أي املذهب احلنفي هو كسائر املذاهب األخرى اليت يعيشها شعوب أخرى ، 

فاملغاربة مثال مذهبهم مذهب اإلمام مالك ، واملصريون يغلب عليهم املذهب الشافعي واملذهب احلنبلي يغلب 



النجدية وبعض البالد السورية وغريها جيب أن يعلم أصحاب هؤالء املذاهب كلهم أن كل مذهب من  على البالد

هذه املذاهب ليس وحيا من اهللا تبارك وتعاىل على إمام املذهب فضال عن أنه ليس وحيا على أتباعهم على مدى 

املتقدمني أو املتأخرين بعضها  سنني طويلة وإمنا هي يف كثري من األحيان تكون اجتهادات وآراء لبعض األئمة

صواب وبعضها خطأ ؛ فسواء كان صوابا أو خطئا فهم مأجورون يف الصواب أجرين ويف اخلطأ أجرا واحدا فال 

ينبغي أن يتحمس كل مذهب كل أصحاب مذهب ملذهبه فتقع الفرقة وحينئذ ال يكونون متجاوبني مع قوله 

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وال تكونوا من المشركين (( : تبارك وتعاىل 

والشك أن عامة الشعوب ال ميكن أن تتصور أن وعى كل فرد منها كوعي الرؤساء القائمون عليها ولذلك أول  ))

من ينبغي أن تتوجه هذه النصيحة إليهم وأن يرعوها حق رعايتها إمنا هم الرؤساء القائمون على هذه األحزاب 

فهؤالء رؤساء األحزاب هم  )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ( : ثرية فإم كما قال عليه السالم الك

املسئولون عما قد من اخلالفات ومن الفنت بينهم ألم كان بوسعهم أن حيولوا بني هذه الفنت مباذا ؟ بإشاعة ما 

يهتم اإلنسان مبعرفة احلق املوجود يف املذاهب يسمى بالتسامح املذهيب ، ال أعين أنا بالتسامح املذهيب ، أن ال 

األخرى وإمنا أعين بالتسامح أنك إذا التقيت مع أخيك املسلم وجرى بينك وبينه خالف ما يف مسألة ما سواء  

كانت يف الفروع كما يقولون أو يف األصول فتباحثهم يف ذلك مث بقي كل منكم على رأيه السابق متقيا ربه تبارك 

من ربه غري متعصب إال ملا يبدوا له أنه صواب ، وأن ال يكون هذا البقاء كل على مذهبه سبب  وتعاىل خائفا

هذا ما يتيسر  ))وكونوا عباد اهللا إخوانا (( : تنافر وتباغض وتدابر وجيب عليهم أن يكونوا كما يف النص الكرمي 

  .فرك وأتوب إليك يل ذه املناسبة وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغ

  

سؤال األخ فيما يبدوا أنه يعين ما حكم الشرع يف انتخاب اإلسالميني الذين رشحوا أنفسهم لس  :الشيخ 

األمة الذي يسمى بالربملان ؟ أنا وإن كنت أالحظ أن مثل هذا السؤال واإلنسان ال يسأل عادة إال عما يهمه من 

هذا الوقت ؛ أما اآلن فقد قضى األمر الذي فيه تستفتيان ؛ لكن ال أمر دينه فينبغي أن يكون هذا السؤال قبل 

بأس من أجل املعرفة والعلم فنحن سئلنا مرارا وتكرارا عن مثل هذا السؤال قبل أن تنتهي القضية على ما انتهت 

إىل  إليه من جناح كثري من األفراد اإلسالميني فكان جوايب حينما كنت أسأل على النحو التايل وهو ينفصل

شعبتني ، شعبة تتعلق باملرشحني أنفسهم ، والشعبة األخرى تتعلق بالذين سيتخذوم ؛ أما ما يتعلق بالطائفة 

األوىل فكان رأي وال يزال أننا ال ننصح مسلما خيشى على نفسه قبل أن خيشى قبل أن خيشى على غريه أن 

لس قائم على غري اإلسالم وعلى القوانني والنظم يرشح نفسه ليكون نائبا يف الس مادام أنه يعتقد أن هذا ا



األوروبية وخباصة أننا نسمع من الناس أن من النظام أن كل من جنح عضوا يف الربملان أنه البد أن حيّلف ميينا غري 

ن شرعي ، هذا أقل ما يقال فيه ؛ فإذا ففاحتة عمل هذا الناجح هو خمالفة الشرع وهذه ال تبشر خبري وحنن نعلم أ

الذين يرشحون أنفسهم إمنا يظنون أم سيستطيعون تطوير شيء من النظام احلاكم سواء ما كان منه قانونا أو 

دستورا ؛ ويف اعتقادي جتارب الربملانيني يف كل العامل اإلسالمي مل ينجح املسلمون إطالقا يف تربيرهم هذا ليطرحوا 

ألمر يعود عليهم بضرر آخر غري الضرر األول الذي ذكرناه آنفا أنفسهم أعضاء يف االس الربملانية بل قد يكون ا

، من احللف ليس لينصر الكتاب والسنة وإمنا لينصر احلكم القائم وهم يعلمون يقينا بأن هذا احلكم فيه أشياء 

أخشى أن  خمالفة للشريعة ، وهذه األشياء هي اليت محلتهم أو زينة هلم أن يرشحوا أنفسهم أعضاء يف الربملان ؛ أنا

يكون وراء هذه اخلطوة اليت خطوها وهي احللف بتأييد ما ال جيوز تأييده أن يكون من بعدها خطوات أخرى ، 

يعّرض هذا املنتخب نفسه ملخالفة شريعة اهللا عز وجل يف قضية أخرى وأخرى وحينئذ كنت أستحضر قوله عليه 

، الذين ينتسبون من )حرق نفسه ويضي غيره مثل العالم الذي ال يعمل بعلمه كمثل السراج ي( : السالم 

اإلسالميني هم يف خطر كبري جدا ، بشارة اخلطر هو ذاك اليمني ، عاقبة اخلطر خيتلف باختالف قوة إميام وقوة 

هناك ظاهرة تلفت النظر مع  ...شخصيتهم وثبام على دينهم وعقيدم وأخالقهم ومبادئهم ؛ أنا أقول مثال 

 ذه الظاهرة حنرتمهم إلسالمهم ، ال حنرتمهم لظاهرم هناك ظاهرة أن عامة املسلمني أو احرتامنا للمبتلني

اإلسالميني الذين ينتسبون إىل الربملانات إمنا يكونون غري متزين بالزي إسالمي ؛ فأكثرهم من حيث اللباس ال 

يته الربملان ، ميكن هذه أول خطوة يلبسون اللباس العريب بل يعتربون ذلك عارا ، إنه واحد يدخل بقميصه وجالب

، لو أراد أحدهم أن يفعلها أن يطرد من هذا الس ألن هذا الس قام على النظام األورويب ، هذه ظاهرة يقرتن 

ا عادة مع احرتامنا أيضا ألن األرض مسكونة لإلسالميني ، إنه هؤالء طائفتان أكثرهم حليقون ويعتربون حلق 

ية والقليل منهم ملتحون لكن حليتهم ليست على السنة وإمنا على املذهب العامي الذي يعرب اللحى هي من املدن

خري الذقون إشارة تكون ؛ البعض من اإلسالميني  "خري الذقون إشارة تكون " عنه بعض العامة عندنا يف الشام 

الذي  "الذقون إشارة تكون  خري" الذين ينتمون إىل الربملان قد يكون ملتحني ولكن على هذا املذهب العامي 

أريد أن أقوله قد يكون بعضهم قد وفر حليته يف حياته ما قبل الربملان فإذا ما دخل الربملان يشرذم منها ويأخذ 

منها حىت يف زعمه يعين يتناسب وجوده مع الكثرة الكاثرة يف هذا الس ، فبذلك يكون قد حتقق فيه ما أشرت 

 )مثل العالم الذي ال يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره ( : الم إليه آنفا من قوله عليه الس

وهل يستقيم الظل " فهم انتموا إىل الربملان ليخففوا بعض املشاكل اليت حتيط باملسلمني ولكن كما قيل قدميا 

األمر كذلك ؛ لذلك  إذا كان الدستور ال يساعد الربملان على تقومي ما اعوج من األحكام فسيظل "والعود أعوج 



نقول ال ننصح مسلما أن يرشح نفسه ألن العاقبة من حيث شخصه سيكون أنه خيسر شيئا مما كان كاسبا له يف 

حياته العادية ، ومن حيث اآلخرين الذين رشحوه فسوف ال يفيدهم شيئا فيما يتعلق بدينهم ، قد يفيدوم فيما 

هذا املرشح إسالميا أو غري إسالمي ألم  كلهم يرشحون من يظنون يتعلق بدنياهم وحينئذ ال فرق بني أن يكون 

بأنه أو بأم سيكونون قضاة حلوائجهم أو مصاحلهم ؛ أما القسم الثاين وهم الذين ينتخبون هؤالء فنقول هؤالء 

ن أو أنا  عليهم أن يطبقوا قاعدة شرعية وهي أن املسلم إذا وقع بني شرين وجب عليه أن خيتار أقلهما شرا ، فنح

كشخص من األمة يرى ذلك الرأي الذي خالصته أن ال يرشح املسلم نفسه ألنه سيخسر منها شيئا كثريا أو 

قليال ولكن حنن جيب أن نعاجل هذا الواقع على عجره وجبره ، فإذا تقدم مجاعة من اإلسالميني ورشحوا أنفسهم 

 وقد يكونون من املسلمني املرتدين عن دينهم حينئذ ويف مقابلهم ناس إما مسلمني غري ملتزمني أو ليسوا مبسلمني

القاعدة املذكورة آنفا علينا أن خنتار من إذا كان يف الربملان ما أقول يكون خريه أكثر من خري غريه وإمنا يكون 

شره أقل من شر غريه ؛ على هذا كان الواجب على الناخبني مجيعا أن خيتاروا اإلسالميني مهما كانت اجتاهام 

وحزبيام وا وا إىل آخره ، ويبدوا أن هذا الذي وقع واحلمد هللا يعين إنه مت اختيار مجاعة من اإلسالميني لعلهم 

أكثر من اآلخرين نسبيا ، فهذا أنا رأيي ؛ فإذا هو يتعلق بطائفتني طائفة رشحوا أنفسهم ال ننصحهم ؛ أما وقد 

  .ب إىل العمل اإلسالمي رشحوا أنفسهم فهنا علينا أن خنتار منهم من كان أقر 

  

أنا سؤايل كمان أيضا ما حكم صاحب املطبعة كصاحب املطبعة عمل دعاية انتخابية هلؤالء املرشحني  :السائل 

  ؟

  حسب القاعدة اليت ذكرناها ، هل هو مل يفرق بني إسالمي وبني شيوعي أو ملحد ، :الشيخ 

  مع التفريق ؟ :السائل 

وإن كان عمل دعاية طبع مناشري ملن يظن أنه خري فما يف مانع من ذلك ؛  إن كان كذلك ال جيوز ، :الشيخ 

  .لكن البد من أن يضع هذه القاعدة بني عينيه 

طيب شيخنا أنا كعملي مناشري انتخابية هلؤالء ، طيب أكون أعينهم على األمث ألم سوف يقعون يف  :السائل 

  .اإلمث سيحرقون أنفسهم 

  . ما فهمت علّي إذا :الشيخ 

  .سبق اجلواب يف االنتخاب األقل ضررا : احلليب 

أنت جيب أن تالحظ أنه أنا عاجلت املوضوع فيما يتعلق باملرشح نفسه فال ننصحه ، وبالناخب  :الشيخ 



فننصحه أن خيتار من يف الساحة من شره أقل من غريه ؛ فاآلن سؤالك بعد هذا البيان ما أظن يعين أنه وارد مبعىن 

ملثال حىت يتضح اجلواب ، فلو فرضنا أن املرشحني اثنني ، اثنني مش مثانني ، اثنني يعين الدولة بدها خلينا نصغر ا

اثنني أحدمها مسلم واآلخر كافر ، حنن ننصح هذا املسلم مالك والدخول يف املأزق هذا  لكن هو يرى غري رأينا 

ختتار هذا املسلم أو ذاك الكافر ،  فهو رشح نفسه ، شو بتساوي أنت اآلن ؟ أحد شيئني والبد ، إما أن

اختيارك للكافر واضح أنه معصية ، لكن اختيارك املسلم مش واضح أنه معصية ؛ ملاذا ؟ ألنه إذا أنت مل خترت 

  أنت وبكر وعمرو إىل آخره مل ختتاروا هذا املسلم من الذي سينجح ؟ 

  .الكافر  :السائل 

يكن السبب هو اختياره من اختار هذا الكافر فقط وإمنا  طيب أجناح الكافر من كان سببه ؟ مل :الشيخ 

  انكماش اإلسالميني عن اختيار هذا املسلم فكثرت أصوات ذاك فنجح وسقط هذا ؛ واضح هذا املثال ؟

  .نعم  :السائل 

طيب كرب بقى املثال كيفما شئت ، بدل اثنني واحد مسلم وواحد كافر ، قل مثال عشرة مسلمني واثنني   :الشيخ 

فار ، قل أربعني مسلمني وعشرة كفار إىل آخره ؛ فال بد حينذاك لتخفيف الضرر عن املسلمني الذي سينجح ك

  فيما لو جنح الكفار كلهم لتخفيف هذا الضرر البد أن خنتار اإلسالميني ، واضح ؟

  .نعم  :السائل 

  .تعقيب على السؤال  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

صل املسلم ما يرشح حاله ، طيب إذا املسلمني ما بدهم يرشحوا حاهلم ملن طيب أنت تقول إن األ :السائل 

  ...نرتك الساحة للشيوعيني ؟ 

  .سبق اجلواب  :الشيخ 

ما قولكم فيمن يفسح اال للمرشحني كلهم وعلى تنوع اجتاهام وأفكارهم ليبث دعايتهم االنتخابية  :السائل 

  هلم يف بيته أو دكانه ؟

  يق بني مسلم وبني كافر ؟دون تفر  :الشيخ 

  .نعم دون تفريق  :السائل 

هذا سبق أيضا اجلواب آنفا ، ال جيوز اختيار الكافر على املسلم وال جيوز الدعاية له ، ولو كان كما  :الشيخ 

  .قلت إنه يدعو للجميع فهو يساعد الكفار وال جتوز هذه املساعدة 



  مسلمني فاسقني ومسلمني كذا ؟ :السائل 

  .نعم . ال جيوز هذا إال أن خيتار الصاحل  :الشيخ 

  

  . ...ما ختوفه  :الشيخ 

بالنسبة لرتشيح النساء هل كان هناك يف األصول يعين على عهد القرن األول بشيء أو بآخر ترشيح  :السائل 

ان املرأة للعمل كقائدة أو كمثل نادية بشناق أو غريها من املرشحات فهي تقول كان على عهد الصحابة من ك

  هناك يضمد اجلرحى ويسعف اجلرحى ويقاتل ؟

ال يوجد لكن الشيء الذي قد يذكر قبل أن أجيبك عن  ...قل هلا انزيل املعركة وضمدي اجلرحى ،  :الشيخ 

سؤالك جيب أن نذكر أن هذا النظام كله يعين نظام االنتخابات هذا ليس إسالميا حىت لو مل يكن هناك إال 

كلها يف كل أفرادها أن خيتاروا أعضاء لس األمة ، هذا مل يكن يوما ما نظاما   اإلسالميني فتشجيع األمة

إسالميا واملسلمون عاشوا قرونا طويلة ال يعرفون مثل هذا النظام إال حينما استعمروا من الكفار أوال استعمارا 

ن االستعمار الفكري أخطر من عسكريا وثانيا وأخريا استعمارا فكريا وكما هو معلوم عند مجيع العلماء والكتاب أ

االستعمار العسكري ، و الشاهد أكرب دليل على ذلك ، ذلك ألن االستعمار العسكري حينما كان حمتال لكثري 

من البالد اإلسالمية كان املسلمون يومئذ يعرفون أن عدوهم حمتل ألرضهم وأم يتصرفون فيها تصرف املالك هلا 

الطويل يف الديار اإلسالمية كان أنكر بكثري من ضرره العسكري ، ذلك ألنه ولكن الذي عنو االستعمار مبكثه 

حينما خرج من تلك البالد إلعطاهم االستقالل التام والناجز زعموا ، خلفوا فيهم أفكارهم وعقائدهم وآدام 

ي كل من وأخالقهم وقوانينهم ؛ ولذلك فإن قلت بأن الكافر خرج من بالد اإلسالم أو قلت إنه مل خيرج فف

القولني أنت صادق ؛ ألنك حينما تقول خرج أي خرج ببدنه ، وإن قلت مل خيرج فأنت صادق ألنك تعين أنه مل 

خيرج بأفكاره وتقاليده وقوانينه ، والواقع يشهد من أثار هذه القوانني وآثار عدم خورجه ، ما ترك يف بالد اإلسالم 

خارج بالدهم ؛ فهذا النظام نظام االنتخابات ليس إسالميا إطالقا من نظم ال يزال املسلمون يعملون ا والكافر 

وأكرب دليل عى ذلك ما نشاهده يف كثري من البالد اإلسالمية ما أدري هنا حسب ما ينشر يف اجلرائد بأن هذا 

االنتخابات كان نظيفا ، وأنا أقول قد يكون األمر كذلك من حيث عدم استعمال التزوير العلين املكشوف 

ستعمال اإلرهاب والقوة من بعض املتنفذين أو من بعض الكبار من املوظفني قد يكون ما وقع شيء من ذلك وا

، ولكن الذي وقع يقينا أن املرشحني استعملوا وسائل غري شرعية ورمبا نستطيع أن نقول إا وسائل غري قانونية ، 

وتارة ما أدري من الوسائل الكثرية الكثرية جدا حىت فقد اشرتوا أصوات كثري من الناس تارة باملادة وتارة باجلاه 



ينجح ، وقد ينجح وقد ال ينجح وهذا حبث آخر ؛ اإلسالم ال يرضى مبثل هذا االختيار واالنتخاب الذي يعرض  

هل يستوي الذين يعلمون (( كثريا ممن يريدون النجاح على أن يتعاطوا وسائل غري شرعية كذلك اإلسالم يقول 

االنتخاب الربملاين املتعامل اليوم ال يفرق هذا التفريق اإلسالم ، هل يستوي الذين يعلمون  ))لمون والذين ال يع

والذين ال يعلمون ، هم ال يفرقون وهم يقولون يستوون ؛ ولذلك فاملسلم الصاحل ينتخب ، املسلم الطاحل ينتخب 

ا ليس نظاما إسالميا فقد جيتمع طائفة كبرية ،املسلم العامل ينتخب ، املسلم اجلاهل ينتخب شو هذا النظام ؟ هذ

جدا من جهال املسلمني فيختارون فردا منهم ، فماذا يفيد وجود هذا الفرد يف جملس األمة ؟ ال شيء ، إذا كيف  

كان األمر يف العهد األول ؟ ونسيت أن أقول ليس فقط أنه يرشح الذكر فقط بل واألنثى أيضا ، كل هذا ليس 

كيف كان األمر سابقا ؟ كان األمر يعود إىل اخلليفة املسلم هو خيتار جملس الشورى وبال شك نظاما إسالميا ؛  

هؤالء املختارون لس الشورى ال يالحظ فيهم سوى ؛ أما اإلسالم فالبلد إسالمي فما يف حاجة لذكره ، ال 

م وثالثا وأخريا أن يكونوا يالحظ فيهم غري أن يكونوا أوال صاحلني وأن يكونوا من العلماء العاملني بعلمه

يف املدينة أقوام " أصحاب رأي وفكر ؛ فقد جتد رجال صاحلا كما يقول إمام دار اهلجرة اإلمام مالك رمحه اهللا 

احلديث النبوي ما يرويه عنهم مع أنه ماذا ؟ صاحلني يتربك  "نتربك بدعاءهم لكن ال نروي احلديث عنهم 

 يروي عنهم احلديث ، ملاذا ؟ ألن احلديث له رجال ال يكفي أن يكون بدعاءهم هو يطلب منهم الدعاء لكن ال

رواة احلديث صدوقني كما يقول أهل اجلرح والتعديل بل البد أن يكونوا مع ذلك أيقاظا ناني ال يفوت عليهم 

صاحلا وال  الغش والذغل ؛ فإذا كان احلاكم املسلم يريد أن خيتار جملس الشورى فهو ال يكتفي بأن يكون املختار

يكتفي أن يكون عاملا فقط أيضا وإمنا جيب أن يكون ناا يعرف كيف تعاجل أمور األمة ، يعرف كما يقال قدميا  

كيف تؤكل الكتف ، فهذا اخلليفة أو هذا اإلمام خيتار هو مستعينا مبن يعرفهم طيلة حياته جملس الشورى ، 

قصدي من كل أفراد الشعب  ...آلن ؛ أما هذه الفوضى هؤالء جملس الشورى هم جملس الوزراء خلينا نسميه ا

ليختاروا مثانني شخصا أو أقل أو أكثر حسب عدد نفوس اإلقليم فهذا مل يعرفه املسلمني طيلة هذه القرون 

الطويلة وإمنا أخذوه كما قلنا آنفا من قبل املستعمرين هلم ؛ هل كان يف جملس الشورى نساء يف ذاك الزمن ؟ مل 

يدندن حوله بعض أهل األهواء يف العصر احلاضر ليعطوا املرأة زعموا ما فقدته من احلقوق ؟ جيدون  يكن كل ما

هناك حوادث نادرة جدا أن فالنة كانت مشرفة مثال أو حمتسبة يف السوق يوجد مثل هذه الروايات بغض النظر 

قيق لكن كتاريخ يروى هذا ؛ عن كوا صحت أو مل تصح ؛ ألن قلم التحقيق مل يكلف بإجراء مثل هذا التح

لكن هذا مع قلته وندرته ليس له عالقة باالنتخاب والرتشيح يف جملس الشورى ؛ فمجلس الشورى يف اإلسالم ال 

ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( : ميكن أن يكون فيه من النساء وخباصة أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 



عض الروايات أنه كان فيه هناك بعض النساء ومثل ما قلت أنت أم كانوا يدوي ، فلذلك ما يغرك إذا مسعت ب)

املرضى واجلرحى و إىل آخره ، هذه لظروف طارئة وعارضة بينما حنن حبثنا يف الظروف العادية الطبيعية ال يوجد 

الذي خيتاره هو ويل يف النظام اإلسالمي انتخاب برملان جملس أمة وإمنا جملس الشورى منصوص عليه يف القرآن و 

. األمر احلاكم بكتاب اهللا وحبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستعينا مبن يثق بعلمه وعقله كما ذكرت آنفا 

  .تفضل 

  

هل جيوز الواحد يعيش يف بالد الكفار أو مثال يف عندك واليات إسالمية حتت حكم الكفار هل ممكن  :السائل 

  ك يف بعض الناس يفكروا مثال ؟الواحد يروح من هنا يعيش هنا

  .ال ، ما جيوز   :الشيخ 

  .ما بيجوز  :السائل 

هذا من اخلطأ الشائع يف هذا العصر احلاضر أن كثريا من املسلمني يرتكون بالدهم اإلسالمية ويستوطنون  :الشيخ 

كثرية وتكلمنا عليها   بالد الكفر والضالل يف سبيل املعيشة والرزق والضرب األرض وحنو ذلك ، هذا فيه أحاديث

مرارا وتكرارا ؛ فالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ى املسلم أن يعاشر ويساكن املشركني فقال عليه الصالة 

من جامع أي خالط ، من خالط املشرك فهو مثله ملاذا ؟ ألن الطبع  )من جامع المشرك فهو مثله ( والسالم 

ب ذلك الطبع بأنه يتأثر وبأن طبعه يسرق من عادات تلك البالد سراق ، الطبع سراق ولص يعين ال يشعر صاح

اليت حيياها ويعيش فيها ، ولقد ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ذلك املثل الرائع ملن جيالس الصاحل أو 

وإما أن مثل اجلليس الصاحل كمثل بائع املسك إما أن حيذيك وإما أن تشرتي منه : ( الطاحل فقال عليه السالم 

تشم منه رائحة طيبة ، ومثل اجلليس السوء كمثل احلداد إما أن حيرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة ؛ فإذا 

  .الذي جيالس الكفار أقل شيء سوف يشم منهم رائحة كريهة ولو اغتسلوا كل يوم بالعطور 

لسوفيايت حتته شعوب إسالمية ، يف طيب شيخنا يف شعب مسلم مثال حتت حكم الكفار مثل االحتاد ا :السائل 

  .عندنا ناس مثال بيحبوا يروحوا هناك على أساس أن الشيوعية هلا زوال وبيأملوا أن يكون هناك معيشة كويسة 

أوال حينما تزول الشيوعية وهذا ال يكفي فإذا شاء أن يعود إىل بلده عاد لكن ليس ألنه بلده وإمنا ألنه  :الشيخ 

يف أي بلد إسالمي ، فال فرق حينذاك إذا زالت الشيوعية وعادت البالد بالد إسالمية  جيوز للمسلم أن يسكن

وال ميكن بطبيعة احلال أن نتصور بأن الشيوعية إذا انكمشت أو اخنلعت من تلك البالد أا عادت طفرة إىل 

انكساف احلكم  احلكم باإلسالم ، هذا بعيد جدا ؛ فحينئذ نقول ال مانع من الذهاب إىل تلك البلد بعد



الشيوعي منه ولكن ال يأخذ ذلك قبلية وعصبية جاهلية أنه أنا قومي هناك فأنا بدي أعيش معهم ، ال ، جبب 

عليه أن خيتار البلد اإلسالمي الذي هو أصلح من غريه ، إذا كان يستطيع أن يفعل ذلك فإذا البد من هذا 

  .التفصيل عما سألت 

  . ...من أجل نشر اإلسالم هناك وإظهار دينه شيخنا يعين يذهب هناك  :السائل 

معليش يا أخي كل سؤال له جواب ، أنت أوال ما سألت قلت إنه يريد أن يذهب هناك واآلن بتقول  :الشيخ 

يذهب يدعو كما لو قلت يذهب إىل أمريكا واليابان يذهب يدعوا فأنا أقول الذي يريد أن يذهب إىل أمريكا 

كفر للدعوة إىل اهللا إىل كتاب اهللا وحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يشرتط وبريطانيا أو لكل بالد ال

فيه أن يكون حمصنا حمصنا ، أن يكون حمصنا بالعقيدة اإلسالمية واألخالق النبوية وأن يكون حمصنا متزوجا بامرأة 

يذهب وليدعوا ؛ أما أن يكون صاحلة حتول بينه وبني أن تتزلق قدمه ؛ فإذا كان جيد يف نفسه هذه الشروط فل

  .مصريه كما قلنا بالنسبة للذين يرشحون أنفسهم حيرق نفسه يف سبيل غريه ال ، ابدأ بنفسك مث مبن  تعوله 

  

( وحديث ) اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر ( شيخنا حديث النيب صلىاهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

فنريد شرح هلذا احلديث وخباصة هذه الكلمة سنة اخللفاء ))  ...املهديني عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين 

الراشدين ما املقصود ا ؟ طبعا يف حاالت كثرية يف حالة ما إذا وافق النصوص ويف حالة إذا خالف النصوص 

  ويف حالة إذا حصل اخلالف بينهم وهكذا ؟

الشك أم هم القوم ال ) ين بعدي أيب بكر وعمر اقتدوا باللذ( الشك أن األمر يف احلديث األول  :الشيخ 

يشقى جليسهم وأم هم القدوة الثانية بعد نبيا صلى اهللا عليه وسلم ، والسبب يف ذلك واضح جدا لكل من 

يعرف تاريخ هذين الرجلني العظيمني ، حيث كانا أقرب الناس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم اقتداء واتصاال به 

فإذا ما أراد اإلنسان أن يفيت مبسألة برأي سواء كان هذا الرأي نابعا من عنده أو من عند غريه من وتعلما منه ؛ 

أهل العلم وكان خمالفا ملا ثبت عن اخلليفتني املذكورين يف احلديث أيب بكر وعمر فالشك أن رأيهم مقدم على 

أما قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث  ...رأي غريهم ملا هلم من تلك اخلصوصية بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ 

إىل )  ...فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ( العرباض بن سارية 

آخر احلديث فإن كثريا من الناس يسيئون فهم هذا احلديث فهم يظنون أن معىن احلديث فعليكم بسنيت وسنة 

لفاء ، هنا بال شك مضاف حمذوف يا ترى هذا املضاف احملذوف هل هو تقديره أحد اخللفاء أي سنة أحد اخل

اخللفاء ؟ أم تقديره مجيع اخللفاء ؟ وفرق كبري جدا بني هذين التقديرين ؛ ألن التقدير األول وسنة أحد اخللفاء 



الرسول عليه السالم يأمر الراشدين يعين أنه يكفي أن يكون أحد اخللفاء الراشدين قال رأيا أو اجتهد اجتهادا ف

املسلمني بأن يأخذوا به ، ويعترب اخلروج عنه ضالال وابتداعا يف الدين ، بينما الرأي أو التقدير اآلخر وهو وسنة 

جمموع اخللفاء الراشدين خيتلف األمر متاما ومما ال شك فيه أن اجتماع اخللفاء الراشدين يف شيء ما يكاد أن 

ا يف نفسه خبالف ما إذا كان تفرد برأي أحدهم دون اآلخرين ؛ فحيئذ يظهر يكون مستحيال أن يكون خطئ

الفرق الكبري بني معىن كل من التقديرين وال شك وال ريب عندي أن التقدير الثاين هو الذي يوافق بعض 

غير  ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع(( : النصوص الشرعية األخرى اليت منها قوله تعاىل 

ويتبع غير سبيل المؤمنين (( اهللا عز وجل يقول  ))سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 

غري سبيل املؤمنني هل هو سبيل أحد املؤمنني ؟ فهو مجيع سبيل املؤمنني ، كذلك سنة اخللفاء الراشدين يعين  ))

أنه يبعد كل البعد أن يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  أربعتهم وليس واحدا منهم ؛ مث التاريخ الواقع يدل على

املسلمني باتباع سنة أحد اخللفاء الراشدين وخباصة إذا تبني فيما بعد أنه كان اجتهادا منه دل الدليل أو الواقع أنه 

سلم جيب فقلنا إنه الشك أن امل) اقتدوا بالذين من بعدي ( مل يكن قد صاحبه التوفيق وحنن قلنا آنفا يف حديث 

أن يقتدي ذين الصحابيني اجلليلني ويقدم رأيهما على رأيه ؛ لكن هل يقدم رأي أحدمها على رأيه ؟ هذا 

موضع حبث ألن الرأي هنا قد يكون صوابا من من سلف أو صوابا ممن خلف ؛ فإذا كان الصواب ممن سلف 

قد ثبت يقينا أن عمر بن اخلطاب رضي فاخلطأ ممن خلف والعكس بالعكس متاما ، خذوا مثال بعض األمثلة ، ل

اهللا عنه كان ينهى عن متعة احلج علما بأن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قد متتع وأمر بالتمتع وغضب على من 

مل يستجب ألمره ؛ أقول فعل وأمر ناظرا يف هذا التعبري إىل أن التمتع يكون على نوعني متتع معروف بكتب الفقه 

ع معروف فيها بأنه متتع ، لكن القران نفسه فيه متتع أيضا ؛ ولذلك كان من سبيل التوفيق بني بأنه قران ، ومتت

بعض األحاديث اليت بعضها تقول إن الرسول قرن وبعضها تقول متتع وملا كان التمتع قائما يف أذهان كثري من 

أيت بالعمرة ويتحلل مث يأيت باحلج الناس قدميا وحديثا هو الذي يكون بني احلج والعمرة ، فصل بالتحلل ، فهو ي

فحينما يسمعون من حديث مثال ابن عمر رضي اهللا عنه يف  ...هذا هو التمتع املعروف يف كتب الفقه ؛ 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم متتع وكذلك يقول عمران بن حصني متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه ( الصحيحني 

، فال يشكلن هذا األمر وال خيتلف حديث قران الرسول مع حديث ) شاء وسلم ومتتعنا مث قال رجل برأيه ما 

متتعه عليه السالم ألن كل قران متتع وليس كل متتع قران ؛ ما وجه التمتع من القارن ؟ ذلك أنه يتمتع بفض 

الشاهد أن العمرة دون أن يشد هلا رحال سفرا هذه متعة لكن املتعة الكاملة هو أن يفصل بني العمرة وبني احلج ؛ 

  .عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ى الناس أن يتمتعوا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 


